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TELEKON!"ERENSER OCH TELEDP.TA
Or det telekonferens kan ha tva betydelser. 1'1an kan avse dels ett
"telefons a.rnmantrade " rned fler an tva vanliga telefoner i hopkopplade , dels en personlig kornmun ikat i on over telenatet ned hja lp av
dataterminaler . Det ar den senare anvandnin gen son ar aktuell i
detta sammanhang.
Med en datorstodd telekonferens gor sig deltagarna oberoende av
bade tid och rum, pa saMma satt som telefon en gjorde oss obe roende av avstandet mellan de bada talande - rummet . Dato rn
lagrar personliga meddelanden, som sedan kan bestallas fram efter
behov . Trots att metoden bygger pa en synnerligen enkel teknik
anvand s telekonferenser mycket lite inorn t ex samhallsplaneringen. Det finns tydligen har en stor troghet mot att ta nya
hjalpmedel i bruk. - Ett nytt byggrnaterial sorn kanske kan spara
nagra tiotal procent i materialkostnad i delar av en konstruktion
provas omgaende . Men ett nytt satt att planera, att siinda information mellan manniskor son deltar i en konstruktionsprocess,
mots av misstiinksarnhet. En konservatism r ader tydligen har .
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Flera forsoksprojekt
Vid mitten av 1970-talet var jag verksam inorn STU och rnedverkade
till att starta ett flertal projekt for att prova telefonkonferensteknik i olika anvandningsrniljoer. Utgangspunkten for dessa
var ett sarnarbete mellan ERU (Expertgruppen for regional utredningsverksarnhet) och STU, dar man ville pr ova om nya former av
telekommunikation allmant kunde friimja en regional sarnhallsutveckling och alltsa bryta den centralistiska utvecklingen av
rnanga sarnhallstjanster. Med bl a telekonferensteknik provade man
i ovre Norrland distribuerad utbildning, distribuerad nedicinsk
information , distribuerad information till srnaforetag m m.
Man ville med en teknisk infallsvinkel prova nya kontaktsystem
relevanta sociala miljoer . Fa kort sikt blev resultatet inte
sarskilt lysande. ·Vasentligen blev dessa s k TERESE-projekts
resultat en kunskapshojning i landet .
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Intresset for liknande teknik mognade ernellertid pa andra hall.
Som exempel kan niirnnas telekonferenssystemet KOM som utvecklats
vid FOA. Detta system, som for narvarande anvands frarngangsrikt
pa flera omraden, bygger delvis pa TERESE-projektens erfarenheter .
Vasentligt for frarngang rned sadana kornmunikationsprojekt ar att
det finns en mogen vilja, ett intresse , hos anvandarna. Saknas
detta , da uteblir framgangen .
Telekonferenser kan ses sorn en del av
teledata vidgar man telekonfererandet
med databaslagrade uppgifter. Har kan
sprida stora rnangder information till
ter.
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teledata-begreppet. Hed
till att arbeta mer direkt
man p~ ett enkelt satt
saval allmanhet sorn exper-
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I~om Infor~stio~8teknologiutredningen , dar jag ar sekreterare ,
a..11al yse:::-ar vi hu r bl a teledata ska kunna komma till allman
anvandning , vilka ratts liga regler , finansiella former och vilken
organisation m r.l SOI:l ska galla . I vart delbetankande " Nya Vye r dato rer och ny a na s smedier, hot eller lofte?" (SOU 197 9 :69) tar
vi upp olika tillampningsomraden och diskuterar vilka allmanna
effekter denna typ av teknik kan fa . Har kommer da ocksa tele konferenser in. Elektronisk post kallas det ibland. I vilken
utstrackning ska vi ha det allmant i vart land? Hur ska det i sa
fall organiseras? Vad sager postverket och , framfor allt, vad har
det expansive. televerket for planer?

Intressekonflikter
Flera konflikter finns har. Var radiolag ger monopol pa "masskonununikation pa t rad" at Sveriges Riksradio . Var datalag onskar
att Datainspekt ionen ska reglera snart sagt varje personligt
budskap som fornedlas med data~ekniskt hjalpmedel . Sadana lagar
maste modifieras nar datoriserade inforrnat i onshjalpmedel blir
allmant tillgangliga, blir naturliga redskap pa arbetsplatsen,
trader in i hemmen m m.
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En annan knepig fraga i samband med telekonferenser ar om vi ska
tillata kommersiella intressenter att fritt sprida sina budskap
dar . "Reklam i teledata" skulle kunna fa effekter pa pressens
ekonomi , och pa fragorna kring reklam-TV, har det havdats . A
andra sidan har vi en yttrandefrihet som kraver klara motiv for
ingrepp och forbud. Har rader en skarp konfliktsituation for
vissa intressenter.
For narvarande har vi etableringsfrihet for nya datat~anster . Har
kan ny sysselsattning skapas. Vi lka blir effekterna for existerande institutioner, t ex pressens behov av presstod , om nya
medier expanderar? Bor darvid televerkets ansvarsomrade begransas? Utomlands ar dessa fragor mycket a..~tuella . I England har man
t ex nyligen spjalkat upp Post Office for att renodla ansvaret
for nya informationstjanster . Tankarna ar relevanta aven for oss .
Nya informationstjanster har allt sa borjat vacka stort intresse
vid det har laget . Det ar inte langre fraga om smaprojekt i
forskningsradsmiljo .
Avslutningsvis vill jag nanna att var utredning tillsammans med
Namnden for samhallsinformation startat ett projekt for att
analysera hur samhallsinformation kan spridas med ny telekommunikat ion. t<lan kan nog vag a saga att telekonferenser och annan
form av telekomr.nmikat ion vid det har laget verkligen borde tas
pa allvar . Skrivkonsten har berikats med ett nytt skrivdon som
skapar direktkontakt . Ska vi underlata att t a det i bruk?
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Referat
Centrala organ med planeringsansvar stalls infor fler och fler
komplexa problem. J.langas kunnande och analyser om t.varvetenskapliga eller tvarsektoriella problem maste inhamtas, tolkas, over vagas och syntetiseras for att minska osakerheten vid beslut som
ofta har stora och langtidsverkande effekter.
Idag ar det fullt mojligt att soka kunskap registrerad i databaser - dokumenterad i bocker , rapporter, artiklar m m - via ett
helt internationaliserat natverk for litteratursokning . Daremot
ar aktuell ej registrerad kunskap fortfarande svaratkomlig . Mer
avancerade metoder behovs for att kunna etablera kontakt och
uppratthalla kommunikation med planerare , forskare och andra
barare av sadan kunskap.
I september 1980 anordnade Statens institut for byggnadsforskning
i samarbete med Statens planverk ett endagsseminarium om framtida
nya kontaktformer i samhallsplaneringen . Syftet med seminariet
var att undersoka anvandningsmojligheter for ett "datorstott
telekonfe r enssystem" som hjalpmedel for levande information och
erfarenhetsutbyte . Utmarkande for ett datorstott telekonferens system , till skillnad fran ett datorbaserat litteratursoknings system , ar att den kunskap som overfors finns hos manniskor och
formedlas av en dator istallet for att vara lagrad enbart i ett
datorminne .
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Meddelandet ar en genomgang av problemomradet med hjalp av kompletterade och redigerade seminarieanforanden och efterfoljande
diskussion.
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